
 

UCHWAŁA Nr 40/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 93/2007 Senatu UWr z dnia 27 czerwca 2007 r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 43 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat 
wprowadza zmiany w załączniku do Uchwały Nr 93/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w 
Uniwersytecie Wrocławskim w poniŜszym brzmieniu: 
 

§ 1 
 
1/ w § 2 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Rok akademicki rozpoczyna się  

1 października a kończy 30 września.” 
 

2/ w § 2 po ust.2. dodaje się zapis: „3. Kierownik studiów doktoranckich moŜe przedłuŜyć okres 
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w 
zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 
naukowych na czas ich trwania, nie dłuŜej jednak niŜ o rok.” 

 

3/ w § 2 dotychczasowy ust. 3. otrzymuje brzmienie: „4. W uzasadnionych przypadkach 
kierownik studiów doktoranckich moŜe przedłuŜyć okres odbywania studiów doktoranckich, 
zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w 
przypadku: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,  
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku Ŝycia lub dzieckiem o 

orzeczonej niepełnosprawności, 
-  łącznie nie więcej niŜ o rok.” 

 

4/ w § 2 dotychczasowy ust. 4. otrzymuje brzmienie: „5 Kierownik studiów doktoranckich 
przedłuŜa okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania 
urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.” 

 

5/ w § 2 dotychczasowy ust. 11. otrzymuje brzmienie: „12. Studia doktoranckie  mogą być 
prowadzone w formie studiów indywidualnych zgodnie z zasadami uchwalonymi przez  Radę 
Wydziału (Radę Instytutu).” 

 

6/ w § 3 dotychczasowy ust. 2 pkt 4. otrzymuje brzmienie: „4) informację zawierającą nazwę 
studiów doktoranckich; dziedzinę i dyscypliny naukowe (specjalności), w zakresie których 
moŜna uzyskać stopień naukowy doktora; czas odbywania tych studiów (nie dłuŜszy niŜ 
cztery lata); formę studiów,” 

 

7/ w § 3 w ust.2. dodaje się  pkt 6 w brzmieniu: „6) projekt programu studiów doktoranckich, 
umoŜliwiający uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie 
nauki, przygotowujący do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz do uzyskania 
stopnia naukowego doktora,” 

 

8/ w  § 3 ust.2 następuje zmiana numeracji pkt. 6 na pkt 7 
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9/ w § 3 w ust.2. dodaje się  pkt 8 w brzmieniu: „8) proponowaną wysokość opłat za studia 
doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której mowa w pkt. 3, jeŜeli przewidywane jest 
utworzenie studiów niestacjonarnych,” 

 

10/ w  § 3 ust.2 następuje zmiana numeracji pkt. 7 na pkt 9 
 

11/ § 9 zostaje zastąpiony poniŜszym zapisem: „§ 9  Kandydat na studia doktoranckie składa na 
Wydziale (w Instytucie) następujące dokumenty: 

1) podanie  o przyjęcie na studia doktoranckie, 
2) kwestionariusz osobowy  
3) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (w  przypadku cudzoziemców), 
4) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej, 
5) trzy fotografie, 
6) opinię o przydatności do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna 

naukowego na podjęcie się tej funkcji,   
7) informację o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie, 
8) dodatkowe dokumenty określone w szczegółowych zasadach rekrutacji.” 

 

12/ w § 10 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rekrutację na studia doktoranckie 
przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów, które 
podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia i wyraŜają opinię w sprawie przyznania 
stypendium doktoranckiego.” 

 

13/ w § 10 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej słuŜy 
odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut. Podstawą odwołania moŜe być 
jedynie wskazanie naruszenia ustalonych przez Senat uczelni warunków i trybu rekrutacji na 
poszczególnych studiach doktoranckich.  Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.” 

 

14/ w § 11 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sposób dokonywania oceny realizacji 
programu studiów doktoranckich oraz sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach 
doktoranckich, a takŜe prowadzenia badań naukowych przez doktorantów określa Rada 
Wydziału (Rada Instytutu). Do oceniania  zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę 
ocen: bardzo dobry  (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny(3), 
niedostateczny (2).” 

 

15/ dotychczasowy § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14  1. Kierownika studiów doktoranckich oraz 
ewentualnie jego zastępcę powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii  właściwego 
organu samorządu doktorantów, na wniosek Rady Wydziału,  spośród osób posiadających 
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w 
pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. 
2. Właściwy organ samorządu doktorantów przedstawia stanowisko w sprawie kandydata na 
kierownika studiów doktoranckich lub jego zastępcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku o jego wydanie. Niezajęcie stanowiska w tym terminie nie stanowi przeszkody do 
podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 1.” 

 

16/ w § 15 dotychczasowy pkt. 12 otrzymuje brzmienie: „12) wyraŜanie zgody na wyjazd 
doktoranta mający trwać dłuŜej niŜ miesiąc,” 

 

17/ w § 17 dotychczasowy ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Warunkiem wydania świadectwa 
ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów 
zakresu kształcenia, udokumentowanie wyników prac badawczych oraz złoŜenie egzaminów 
przewidzianych programem.” 

 

18/ w § 18 dodaje się po pkt. 3. zapis w brzmieniu: „4) natychmiastowego zawiadamiania 
kierownika studiów doktoranckich o wszelkich zmianach w przebiegu studiów tj. rezygnacji 
ze studiów, ich  przerwaniu, podjęciu  pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,” 

 

19/ w  § 18 następuje zmiana numeracji pkt. 4 na pkt 5 
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20/ w § 19 ust.1 dotychczasowy pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4) posiadających zgodę kierownika 
studiów doktoranckich na przedłuŜenie studiów doktoranckich, w przypadkach o których 
mowa w § 2 ust.3, 4, 5,” 

 

21/ w § 19 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje 
Kierownik studiów doktoranckich.” 

 

22/ w § 20 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uczestnik studiów doktoranckich 
moŜe za zgodą Kierownika studiów doktoranckich wyjeŜdŜać na staŜe i stypendia zagraniczne 
związane z realizacją pracy doktorskiej. Okres pobytu za granicą wlicza się do okresu trwania 
studiów doktoranckich. Kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z Dziekanem i po 
zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego (promotora), moŜe zaliczyć semestr/rok studiów 
odbyty na innej uczelni.” 

 

23/ w § 20 dodaje się ust.7 w brzmieniu: „7. Doktorant moŜe przenieść się z innej uczelni (takŜe 
zagranicznej) oraz placówki naukowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor, po 
zasięgnięciu opinii Dziekana i Kierownika studiów doktoranckich, na które zamierza 
przenieść się doktorant.” 

 

24/ w § 20 dodaje się ust.8 w brzmieniu: „8. Doktoranci mają prawo do zrzeszania się w 
uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz 
zespołach artystycznych  i sportowych.” 

 

25/ w § 22 usuwa się ust. 2 
 

26/ w § 22 ust.3 zastępuje się zapisem w brzmieniu: „2. Świadczenia, o których mowa w ust.1, 
przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na 
zasadach określonych przez Rektora, w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu.” 

 

27/ w § 24 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z 
obowiązków, o których mowa w § 18, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów 
doktoranckich. Doktoranci mogą być równieŜ skreśleni z listy uczestników studiów 
doktoranckich w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych 
studiów doktoranckich. Decyzje o skreśleniu podejmuje Kierownik studiów doktoranckich.” 

 

28/ § 25 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 25  1. Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku. 2. W 
przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z programu studiów doktoranckich, doktorant 
moŜe raz powtórzyć za zgodą kierownika studiów doktoranckich nie zaliczone zajęcia pod 
warunkiem, Ŝe nie przedłuŜy to okresu trwania studiów doktoranckich. 3. Na studiach 
doktoranckich nie  przewiduje się reaktywacji, jednakŜe w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, decyzję w sprawie reaktywacji podejmuje Dziekan. Od decyzji tej słuŜy 
odwołanie do Rektora.” 

 
§ 2 

 
Ujednolicony tekst regulaminu zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2009 r. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 40/2009  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
 

Regulamin studiów doktoranckich 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

I. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

§ 1 
 

1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek Rady jednostki organizacyjnej 
posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej 
dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora w róŜnych dyscyplinach danej dziedziny nauki. 
2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których 
mowa w ust.1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. 
Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich 
określają umowy zawarte między tymi jednostkami. 
 

§ 2 
 
1. Studia doktoranckie trwają cztery lata i są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 
2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września. 
3. Kierownik studiów doktoranckich moŜe przedłuŜyć okres odbywania studiów doktoranckich, 
zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych 
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych na czas ich trwania, nie dłuŜej jednak 
niŜ o rok. 
4. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich moŜe przedłuŜyć okres 
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, 
w szczególności w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,  
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku Ŝycia lub dzieckiem o orzeczonej 

niepełnosprawności, 
-  łącznie nie więcej niŜ o rok. 
5 Kierownik studiów doktoranckich przedłuŜa okres odbywania studiów doktoranckich o okres 
odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach. 
6. Na uzasadniony i udokumentowany wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego 
(promotora), kierownik studiów doktoranckich moŜe przyznać mu jednorazowy semestralny lub 
roczny urlop. Czasu tego urlopu nie wlicza się do czasu trwania studiów doktoranckich. 
7. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do indeksu. 
8. Doktorant w czasie urlopu zachowuje swoje uprawnienia z wyjątkiem prawa do korzystania ze 
stypendium doktoranckiego i pomocy materialnej. 
9. Za zgodą kierownika studiów doktoranckich doktorant moŜe uczestniczyć w czasie urlopu w 
niektórych zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy. 
10. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne i finansowane są ze środków przyznanych 
poszczególnym Wydziałom (Instytutom). 
11. Studia doktoranckie niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty rocznej lub półrocznej ustala 
Rektor . 
12. Studia doktoranckie  mogą być prowadzone w formie studiów indywidualnych zgodnie z zasadami 
uchwalonymi przez  Radę Wydziału (Radę Instytutu).  
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§ 3 
 
1. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich składa Rada jednostki organizacyjnej uczelni w 
Dziale Nauczania, w terminie na sześć miesięcy przed proponowaną datą ich utworzenia. 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć: 
1) wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału (Rady Instytutu) zawierający merytoryczne 

uzasadnienie utworzenia studiów, 
2) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową 

jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów, 
3) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów, 
4) informację zawierającą nazwę studiów doktoranckich; dziedzinę i dyscypliny naukowe 

(specjalności), w zakresie których moŜna uzyskać stopień naukowy doktora; czas odbywania 
tych studiów (nie dłuŜszy niŜ cztery lata); formę studiów, 

5) imienny wykaz osób, które mogą pełnić funkcje opiekunów naukowych (promotorów) oraz 
kandydaturę osoby na kierownika studiów, 

6) projekt programu studiów doktoranckich, umoŜliwiający uzyskanie zaawansowanej wiedzy w 
określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujący do samodzielnej działalności 
badawczej i twórczej oraz do uzyskania stopnia naukowego doktora, 

7) informację o maksymalnej liczbie uczestników studiów doktoranckich oraz propozycję 
warunków i trybu rekrutacji, 

8) proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której 
mowa w pkt. 3, jeŜeli przewidywane jest utworzenie studiów niestacjonarnych, 

9) umowy i porozumienia o współpracy – w przypadku studiów środowiskowych. 
 

§ 4 
 
1. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich składa Rada jednostki organizacyjnej uczelni w 
Dziale Nauczania w terminie na sześć miesięcy przed końcem roku akademickiego. 
2. Do wniosku o likwidację studiów doktoranckich naleŜy dołączyć: 
1) wyciąg z protokołu Rady Wydziału (Rady Instytutu) zawierający uchwałę w sprawie likwidacji 

studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem, 
2) stanowisko w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wyraŜone na piśmie przez jednostki 

organizacyjne uczestniczące w ich prowadzeniu – w przypadku studiów środowiskowych, 
3) projekty wypowiedzenia umów i porozumień – w przypadku studiów środowiskowych. 

 
§ 5 

 
Wnioski o utworzenie i likwidację studiów doktoranckich opiniuje senacka Komisja Nauczania. 
 

§ 6 
 
Decyzje w sprawach finansowych podjęte przez Dyrektora Instytutu prowadzącego studia 
doktoranckie wymagają akceptacji Dziekana Wydziału. 
 
 

II. REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 
 

§ 7 
 
1. Na studia doktoranckie moŜe być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny, 
zdała egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie i spełniła warunki rekrutacji, ustalone przez 
Senat Uczelni.  
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 8 
 
1. Limit miejsc i stypendiów oraz terminy rekrutacji ustala Rada jednostki prowadzącej studia 
doktoranckie stosownie do swoich moŜliwości organizacyjnych i finansowych. 
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2. Propozycje zawierające ustalenia, określone w ust.1, Kierownicy studiów doktoranckich składają w 
Dziale Nauczania najpóźniej na trzy miesiące przed proponowanym terminem rekrutacji. 
3. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady rekrutacji na podstawie propozycji przedłoŜonych 
przez poszczególne Rady Wydziałów (Rady Instytutów). 
 

§ 9 
 
Kandydat na studia doktoranckie składa na Wydziale (w Instytucie) następujące dokumenty: 
1) podanie  o przyjęcie na studia doktoranckie, 
2) kwestionariusz osobowy  
3) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (w  przypadku cudzoziemców), 
4) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej, 
5) trzy fotografie, 
6) opinię o przydatności do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na 

podjęcie się tej funkcji,   
7) informację o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie, 
8) dodatkowe dokumenty określone w szczegółowych zasadach rekrutacji. 

 
§ 10 

 
1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane 
przez Dziekanów, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia i wyraŜają opinię w 
sprawie przyznania stypendium doktoranckiego. 
2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej słuŜy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia 
decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut. 
Podstawą odwołania moŜe być jedynie wskazanie naruszenia ustalonych przez Senat uczelni 
warunków i trybu rekrutacji na poszczególnych studiach doktoranckich.  Decyzję podejmuje Rektor 
po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 
 

III. PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

§ 11 
 
1. Program studiów doktoranckich uchwala Rada Wydziału (Rada Instytutu), po zasięgnięciu opinii 
samorządu doktorantów. 
Program powinien określać w szczególności: 
1) liczbę godzin zajęć obowiązkowych, 
2) liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń, 
3) szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów, 
4) obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić samodzielnie uczestnik 

studiów doktoranckich lub w których powinien brać udział. 
2. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz sposób organizacji 
zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, a takŜe prowadzenia badań naukowych przez 
doktorantów określa Rada Wydziału (Rada Instytutu). 
Do oceniania  zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: 
- bardzo dobry  (5), 
- dobry plus (4,5), 
- dobry (4), 
- dostateczny plus (3,5), 
- dostateczny(3), 
- niedostateczny (2). 

3. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów 
doktoranckich nie moŜe przekraczać 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. 
4. Od uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich mogą być pobierane opłaty za powtarzanie 
zajęć z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce. 
5. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania, o których mowa w ust.4 ustala Rektor, na wniosek 
Rady Wydziału (Rady Instytutu). 
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6. Niestacjonarne studia doktoranckie powinny być zorganizowane w sposób zapewniający moŜliwość 
odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 
 

§ 12 
 
1. Program studiów doktoranckich powinien być ułoŜony w sposób umoŜliwiający wszczęcie 
przewodu doktorskiego najpóźniej do końca trzeciego roku studiów. 
2. Uczestnik studiów doktoranckich ubiegający się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa 
kierownikowi jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia doktora następujące 
dokumenty: 
1) wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, 
2) Ŝyciorys (kwestionariusz osobowy), 
3) odpis dyplomu stwierdzający uzyskanie tytułu magistra, 
4) spis publikacji, 
5) opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 
6) proponowany temat i projekt pracy doktorskiej. 

3. Uczestnik studiów doktoranckich ma złoŜyć rozprawę doktorską i zdać egzaminy doktorskie do 
końca czwartego roku studiów lub przedłuŜonego okresu odbywania studiów doktoranckich. 
4. W przypadku, kiedy uczestnik studiów doktoranckich nie obroni pracy doktorskiej w ciągu dwóch 
lat od ukończenia studiów doktoranckich lub ich przedłuŜenia przewód doktorski moŜe zostać 
zamknięty na wniosek promotora lub Kierownika studiów doktoranckich. 
5. Decyzję o otwarciu i zamknięciu przewodu doktorskiego podejmuje Rada Wydziału (Rada 
Instytutu) uprawniona do nadawania stopnia doktora. 
 

§ 13 
 
1. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia programowe na studiach doktoranckich 
zalicza się do pensum dydaktycznego zajęcia według zasad określonych uchwałą Senatu dotyczącą 
wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich na dany rok akademicki. 
2. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę naukową nad doktorantami lub pełniącemu 
funkcję promotora zalicza się semestralnie dziesięć godzin za jednego doktoranta, nie więcej jednak 
niŜ trzydzieści godzin.  
 
 

IV. KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

§ 14 
 
1. Kierownika studiów doktoranckich oraz ewentualnie jego zastępcę powołuje i odwołuje Rektor po 
zasięgnięciu opinii  właściwego organu samorządu doktorantów, na wniosek Rady Wydziału,  spośród 
osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia 
doktoranckie.  
2. Właściwy organ samorządu doktorantów przedstawia stanowisko w sprawie kandydata na 
kierownika studiów doktoranckich lub jego zastępcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o 
jego wydanie. Niezajęcie stanowiska w tym terminie nie stanowi przeszkody do podjęcia decyzji, o 
których mowa w ust. 1. 
 

§ 15 
 
Do obowiązków i uprawnień Kierownika studiów doktoranckich naleŜy w szczególności: 
1) współuczestniczenie w sprawach związanych z organizowaniem rekrutacji na studia, 
2) opracowywanie projektów programu i zasad rekrutacji na studia 
3) organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich, 
4) dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów, 
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych semestrów i lat studiów, 
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6) przedstawianie Prorektorowi ds. Nauczania, za pośrednictwem Dziekana, po zakończeniu 
kaŜdego semestru sprawozdania z działalności studium doktoranckiego (z semestru zimowego – 
do 31 marca, a z semestru letniego – do 30 września), 

7) wyraŜanie zgody na przedłuŜenie okresu odbywania studiów doktoranckich, 
8) udzielanie jednorazowych urlopów semestralnych lub rocznych, 
9) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów, 
10) przyjmowanie od doktorantów wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz 

przekazywanie ich wraz ze swoją opinią Prorektorowi ds. Nauczania, w terminie14 dni od dnia 
otrzymania wniosku, 

11) przyjmowanie od doktorantów wniosków o przyznanie pomocy materialnej, sprawdzanie 
kompletności wniosków oraz przekazywanie ich w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
Prorektorowi ds. Studenckich, 

12) wyraŜanie zgody na wyjazd doktoranta mający trwać dłuŜej niŜ miesiąc, 
13) zawiadamianie Działu Nauczania o zakończonych przewodach doktorskich uczestników studiów 

doktoranckich, w terminie tygodnia od uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora. 
 
 

V. OPIEKA MERYTORYCZNA 
 

§ 16 
 
1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką 
merytoryczną opiekuna naukowego, a po jego otwarciu pod opieką promotora wyznaczonego podczas 
wszczęcia przewodu doktorskiego. 
2. Promotorem w przewodzie doktorskim moŜe być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 
3. W przypadku przygotowania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej lub przewodu doktorskiego 
prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej, Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej 
studia doktoranckie moŜe powołać drugiego promotora. 
4. Do obowiązków opiekuna naukowego (promotora) naleŜy: 
1) udzielanie uczestnikowi studiów doktoranckich niezbędnej opieki merytorycznej i metodycznej 

w pracy naukowej, 
2) dokonywanie w kaŜdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestników studiów 

doktoranckich, 
3) informowanie kierownika studium doktoranckiego o postępach pracy swojego podopiecznego, a 

w przypadku raŜących zaniedbań obowiązków przez uczestnika studiów doktoranckich 
występowanie na piśmie do Kierownika studium doktoranckiego w sprawie o skreślenie z listy 
uczestników studium doktoranckiego, 

4) informowanie Kierownika studium doktoranckiego o wyjazdach swojego podopiecznego, na 
okres powyŜej jednego miesiąca. 

 
 

VI. UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

§ 17 
 
1. Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich następuje z chwilą immatrykulacji i 
złoŜenia ślubowania w obecności Rektora lub Dziekana. 
2. Po immatrykulacji uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks oraz legitymację uczestnika 
studiów doktoranckich. 
3. Indeks jest własnością uczestnika studiów doktoranckich i potwierdza przebieg studiów 
doktoranckich. 
4. Osoby skreślone z listy uczestników studiów doktoranckich oraz osoby, które ukończyły studia, są 
zobowiązane do niezwłocznego zwrotu legitymacji i uregulowania wszelkich zobowiązań 
majątkowych wobec uczelni. 
5. Studia doktoranckie kończą się z upływem ostatniego roku akademickiego, określonego w akcie o 
utworzeniu studiów doktoranckich, bądź z upływem okresu przedłuŜenia studiów doktoranckich, o ile 
wcześniej doktorant nie uzyskał stopnia naukowego doktora. W przypadku wcześniejszego uzyskania 
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stopnia naukowego doktora, za datę ukończenia studiów doktoranckich uwaŜa się datę podjęcia 
uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora.    
6. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymują świadectwo ukończenia tych studiów. 
7. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie 
przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia, udokumentowanie wyników prac 
badawczych oraz złoŜenie egzaminów przewidzianych programem. 
 

§ 18 
 
Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do: 
1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich, 
2) realizacji obowiązującego programu studiów, prowadzenia badań naukowych i składania 

kierownikowi studiów doktoranckich w ustalonych terminach semestralnych kart przebiegu 
studiów doktoranckich, złoŜenia rozprawy doktorskiej i zdania egzaminów doktorskich 
w ustalonym terminie, 

3) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia 
w ich prowadzeniu, 

4) natychmiastowego zawiadamiania kierownika studiów doktoranckich o wszelkich zmianach w 
przebiegu studiów tj. rezygnacji ze studiów, ich  przerwaniu, podjęciu  pracy w pełnym 
wymiarze czasu pracy, 

5) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni. 
 

§ 19 
 
1. JeŜeli wymaga tego specyfika studiów doktoranckich uczestnicy studiów mogą być zwolnieni z 
obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, pod warunkiem udziału w zajęciach dydaktycznych 
prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich. 
Zwolnienie to moŜe dotyczyć uczestników: 
1) I roku studiów doktoranckich, 
2) nie pobierających stypendium doktoranckiego, 
3) VIII semestru w przypadku terminowego zakończenia przewodu doktorskiego, 
4) posiadających zgodę kierownika studiów doktoranckich na przedłuŜenie studiów doktoranckich, 

w przypadkach o których mowa w § 2 ust.3, 4, 5, 
5) przebywających na staŜach i pobytach poza macierzystą uczelnią. 

2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Kierownik studiów doktoranckich. 
3. W przypadku przekroczenia liczby godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych określonych w § 11 
ust.3, uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe 
(wg zasad określonych dla nauczycieli akademickich uchwałą Senatu). 
 

§ 20 
 
1. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do opieki merytorycznej nad swoją pracą naukowo-
badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego. 
2. Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów 
komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji 
programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej. 
3. Uczestnik studiów doktoranckich moŜe za zgodą Kierownika studiów doktoranckich wyjeŜdŜać na 
staŜe i stypendia zagraniczne związane z realizacją pracy doktorskiej. Okres pobytu za granicą wlicza 
się do okresu trwania studiów doktoranckich. Kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z 
Dziekanem i po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego (promotora), moŜe zaliczyć semestr/rok 
studiów odbyty na innej uczelni. 
4. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku doktorantów jest 
dobrowolne. 
6. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu 
tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
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7. Doktorant moŜe przenieść się z innej uczelni (takŜe zagranicznej) oraz placówki naukowej. Decyzję 
w tej sprawie podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dziekana i Kierownika studiów doktoranckich, 
na które zamierza przenieść się doktorant. 
8. Doktoranci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, 
w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych  i sportowych. 
 

§ 21 
 
Uczestnik studiów doktoranckich moŜe, na swój wniosek, otrzymywać stypendium doktoranckie, 
przyznawane zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich obowiązującym w 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 22 
 
1. Doktorant moŜe otrzymać, na swój wniosek, pomoc materialną w formie: 
1) stypendium socjalnego, 
2) zapomogi, 
3) stypendium za wyniki w nauce, 
4) stypendium na wyŜywienie,  
5) stypendium mieszkaniowego, 
6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust.1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów na zasadach określonych przez Rektora, w uzgodnieniu z uczelnianym 
organem samorządu. 
 

§ 23 
 
1. Doktorant podlega semestralnej ocenie kierownika studiów doktoranckich w zakresie realizacji 
programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych. Na podstawie tej oceny 
kierownik studiów doktoranckich dokonuje zaliczenia kolejnych semestrów i lat studiów 
doktoranckich. 
2. Od oceny i decyzji Kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, doktorant moŜe 
odwołać się do Rady Wydziału (Rady Instytutu). 
 

§ 24 
 
1. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w § 18, mogą zostać 
skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Doktoranci mogą być równieŜ skreśleni z listy 
uczestników studiów doktoranckich w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 
niestacjonarnych studiów doktoranckich. Decyzje o skreśleniu podejmuje Kierownik studiów 
doktoranckich. 
2. Od decyzji, o której mowa w ust.1 słuŜy odwołanie do Rektora za pośrednictwem kierownika 
jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
Decyzja Rektora jest ostateczna. 
3. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium 
doktoranckiego, o którym mowa w § 22 wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 
 

§ 25 
 
1. Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku. 
2. W przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z programu studiów doktoranckich, doktorant moŜe 
raz powtórzyć za zgodą kierownika studiów doktoranckich nie zaliczone zajęcia pod warunkiem, Ŝe 
nie przedłuŜy to okresu trwania studiów doktoranckich. 
3. Na studiach doktoranckich nie  przewiduje się reaktywacji, jednakŜe w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, decyzję w sprawie reaktywacji podejmuje Dziekan. Od decyzji tej słuŜy odwołanie do 
Rektora.  
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§ 26 
 

1. Uczestnikowi studiów doktoranckich pobierającemu stypendium doktoranckie, który ukończył 
studia w terminie krótszym, niŜ określony w akcie o utworzeniu tych studiów, oraz uzyskał 
wyróŜniającą ocenę pracy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia studiów, 
określonego w akcie o ich utworzeniu, moŜe zostać wypłacone w wysokości wynikającej z iloczynu 
kwoty pobieranego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres 
studiów doktoranckich, nie większej jednak niŜ 6 miesięcy. 
2. Decyzję w sprawie wypłaty stypendium, o którym mowa w ust.1, podejmuje Prorektor ds. 
Nauczania, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana. 
 
 

VII. SAMORZ ĄD I ORGANIZACJE DOKTORANTÓW  
 

§ 27 
 
1. Uczestnicy prowadzonych w uczelni studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. 
2. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.). 
  
 

VIII. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW  
 

§ 28 
 
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta 
doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 211-224, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.). 
2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złoŜonym 
z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz - w równej liczbie 
- z nauczycieli akademickich i doktorantów. 
3. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleŜeńskim doktorantów określa 
regulamin samorządu doktorantów. 
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